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 Синдикат Независност подржао је захтев велике групе универзитетских радника за
независост уређивачке политике Радио-телевизије Србије (РТС) и навео да су и раније
упозоравали да програм РТС-а "клизи у неодрживу варијанту сирове пропаганде".

  

  Захтев за промену уређивачке политике РТС-а, који је потписало више од 140
припадника академске заједнице, предат је у среду тој медијској кући.   

Тим документом, између осталог, захтевају да РТС на свом првом програму, у ударном
термину, емитује нову емисију која ће на "објективан начин разматрати све афере: од
афера Крушик, Јовањица, Београда на води, рушења у Савамали, рампе у Дољевцима,
тетке из Канаде, плагираних и фалсификованих диплома и доктората и еколошке
катастрофе, па до афера 'ђиласових милиона' и односа Бошка Обрадовића према
Љотићевој идеологији, али и све друге постојеће и будуће афере које се пре свега
везују за странке на власти, али и за оне у опозицији".

  

"Промена која је описана у том захтеву доктора наука је више него потребна и крајње је
време, с обзиром на читаву друштвену ситуацију у којој се налазимо", навео је тај
синдикат у саопштењу и подсетио менаџмент РТС-а да су грађани који плаћају
претплату њихов једини послодавац.

  

Додали су да их "искрено радује да је напокон и један овако респектабилан састав
универзитетских радника изашао у јавност са сличним захтевима".

  

"То нас учвршћује у нади да ћемо из тренутне медијске ситуације обележене таблоидним
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калом и медијском манипулацијом јавног сервиса који својим гледаоцима селективно
предочава нашу стварност, једног дана доспети до нивоа демократског стандарда који
подразумева слободне људе који примају слободно изражене информације:
нетенденциозне, аналитичке, и критичке према свим актерима јавног живота", пише у
саопштењу.

  

Синдикат Независност је у саопштењу подсетио на своје бројне јавне реакције поводом
проблема у РТС-у. "Јавни сервис треба да почне да јавности нуди оно што, било власт
било опозиција, од јавности покушавају да сакрију, јер није вест оно што на
конференцији за новинаре саопште портпароли и лидери опозиционих или владајућих
странака, већ оно што су покушали да сакрију", подсетили су на једну од својих реакција.

  

Саопштење су потписали члан Одбора повереника синдиката Независност у РТС-у Бојан
Босиљчић, председник Синдиката Независност на РТС-у Дане Марковски и председник
Гранског синдиката Културе, уметности и медија (КУМ) Независност Драган Милановић
Пилац.

  

(Бета)
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